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মলেল যকু্ত কাপড় পবর নামায আদাবয়্র লেধান 
প্রশ্নঃ 

আমার এক ভাই সাইবকল লমস্ত্রী। কাজ করার সময়্ তাাঁর কাপবড় প্রায়্ই 

মলেল ললবগ যায়্। লতলন লক লসই কাপড় পলরধান কবর নামায পড়বত 

পারবেন? মলেল ছাড়া অনয লকানও লতল যুক্ত কাপড় পলরধান কবর লক 

নামাজ পড়বত পারবেন? লেস্তালরত জানাবল উপকৃত হতাম।  

নাম- হালিজ 

উত্তরঃ  

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
লজ, মলেল ো অনয লকানও লতল যকু্ত কাপড় পলরধান কবর নামায 

পড়বল নামায হবয়্ যাবে। তবে আল্লাহ তাআলার লনবদেশ হবে, 

 31األعراف: -آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد كُل ِ َمْسِجٍد  َياَبِن 
“লহ আদম-সন্তান! লতামরা প্রবতযক নামাবয লনবজবদর লশাভার েস্তু 

গ্রহণ কবরা।” -সূরা আরাি (০৮) : ৩১ 

আয়্াবতর তািসীবর ইমাম ইেবন কাসীর রহ. েবলন,  

-: اللباس، وهو ما يواري السوأة، وما سوى ذلك من جيد البز واملتاع والزينة
فأمروا أن أيخذوا زينتهم عند كل مسجد.وهلذه اآلية، وما ورد يف معناها من 

دار طيبة  405/ 3تفسري ابن كثري )-التجمل عند الصالة. السنة، يستحب 
 )هـ1420الطبعة: الثانية 

িাতওয়্া নাম্বার:3৪5                         প্রকাশকালঃ06-03-২০২3 ইং 
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“যীনাত (লশাভার েস্তু) হবলা লপাশাক, যা সতর ঢাবক এেং এছাড়াও 

উত্তম লপাশাক-পলরেদ। মুসললমবদর মসলজবদ আসার সময়্ সাজসজ্জা 

অেলম্বন করবত েলা হবয়্বছ। এই আয়্াত ও এই অবথে েলণেত 

হাদীসসমূবহর কারবণ নামাবযর সময়্ উত্তম লেশ-ভূষা অেলম্বন করা 

মুস্তাহাে।” -তািসীবর ইেবন কাসীর: ৩/৪০৫ 

এজনয উত্তম হবে, পলরষ্কার-পলরেন্ন লপাশাক পলরধান কবর নামায 

আদায়্ করা। 

অেশয লকানও লতল যলদ দগুেন্ধযকু্ত হয়্, লযমন লকবরালসন, তাহবল তা 

লনবয়্ মসলজবদ যাওয়্া মাকরূহ। এবত লিবরশতা ও মুসল্লীবদর কষ্ট হয়্। 

হাদীবস এবসবছ,  

-أكل من هذه البقلة فال يقربن مساجدان حىت يذهب رحيها. يعىن الثوم.  من
ط. دار طوق النجاة، صحيح مسلم، رقم:  853صحيح البخاري، رقم: 

 ؛ ط. دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت1277
“লয েযলক্ত এই রসুন খায়্, দুগেন্ধ দূর না হওয়্া পযেন্ত লস লযন 

আমাবদর মসলজদসমূবহর কাবছও না আবস।” –সহীহ মুসললম: 

১২৭৭ 

অপর হাদীবস এবসবছ, 

أكل من هذه الشجرة املنتنة فال يقربن مسجدان فإن املالئكة أتذى مما  من
؛ ط. دار اجليل بريوت + 1280صحيح مسلم، رقم: -يتأذى منه اإلنس. 

 دار األفاق اجلديدة ـ بريوت
“লয েযলক্ত এ দুগেন্ধযকু্ত সেলজলি খায়্, লস লযন আমাবদর মসলজবদর 

কাবছও না আবস। কারণ, লয লজলনবসর দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়্, লসলি দ্বারা 
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লিবরশতারাও কষ্ট পায়্।” –সহীহ েুখারী: ৮৫৩; সহীহ মুসললম: 

১২৮০ 

শামী রহ. েবলন, 

اإلمام العيين يف شرحه على صحيح البخاري: علة النهي أذى املالئكة  قال
وأذى املسلمني  .... ويلحق مبا نص عليه يف احلديث كل ما له رائحة كريهة 

 1/661رد احملتار: –مأكوال أو غريه. 
“সহীহ েুখারীর ভাষযগ্রবে ইমাম আইনী রহ. েবলন, (রসুন লখবয়্ 

মসলজবদ আসবত) লনবষধ করার কারণ হবলা তাবত লিবরশতা ও 

মুসলমানবদর কষ্ট হয়্। …. দুগেন্ধযুক্ত সকল লজলনবসর হুকুমও এিাই, 

চাই তা খাদযেস্তু লহাক ো অনয লকছু।” -িাতাওয়্া শামী: ১/৬৬১ 

 وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১২-০১-২০২৩ ঈ.  

 


